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Protokół Nr 17/2016 
 

 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  
i Gospodarki Nieruchomościami  

w dniu 26 września 2016 r.  
  
 Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście                         
wg załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny 
Ryszard Jonderko, który powitał wszystkich obecnych.  
 
Następnie przedstawił porządek posiedzenia:  
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” oraz „Założeń do planu 

zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny”. 

4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało  9 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół nr 16/2016 z 22 sierpnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie – głosowało                     
9 radnych. 
 
Ad. 3 
Przedstawiciel Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w formie 
prezentacji multimedialnej omówił główne zagadnienia ujęte w  „Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” oraz                                                                        
w „Założeniach do planu zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”. Wyjaśnił, że takie projekty 
powinna mieć każda gmina, gdyż wynika to  z zadań własnych gminy.  
Przewodniczący Komisji stwierdził, że realizacja tych zadań pochłonie ogromne 
koszty. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudenr powiedział, że niektóre rzeczy już robimy                          
np. oświetlenie  czy termomodernizację. Wymienione w dokumentach działania                      
w większości realizujemy. Poza tym w  planie startujemy z pozycji 2014 roku,                                   
a należy sobie przypomnieć ile kosztowała lata wstecz termomodernizacja                     
89 budynków wielomieszkaniowych w Leszczynach, gdzie zlikwidowaliśmy 3600 
palenisk węglowych.  
Radny Grzegorz Płonka odniósł się do artykułu, który mówił o tym, że mieszkańcy  
woj. śląskiego w ramach pilotażowego programy złożyli 1500 wniosków                                  
o dofinansowanie inwestycji ograniczającej tzw. niską emisję. Pilotaż prowadzi 
WIOŚ. Zapytał czy my, posiadając PGN, będziemy mogli dać mieszkańcom parę 
groszy na wymianę kotłów. Zapytał dlaczego wśród tych wniosków nie było 
złożonych przez naszych mieszkańców.  
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Z-ca Burmistrza Raudner powiedział, że nasi mieszkańcy próbowali z tego 
programu skorzystać i się wycofali, ponieważ warunki skorzystania z tej dotacji WIOŚ 
nie były zbyt atrakcyjne. Nie jest tak, że mieszkańcy naszej gminy o tym nie wiedzieli, 
bo odpowiednie informacje były dostępne.  
Dodał, że niedługo zostanie przedłożony Radzie regulamin korzystania z dotacji                                                
do projektu obniżenia niskiej emisji w naszej gminie. Kwotę mamy na to zaplanowaną 
dosyć wysoką, ma nadzieję, że wystarczającą na początek. Będziemy chcieli ją 
wprowadzić do budżetu na przyszły rok. Będzie to tylko dla indywidualnych 
mieszkańców.  
Radny Bogdan Knopik zapytał kiedy będziemy ten regulamin przyjmować. 
Z-ca Burmistrza odpowiedział, że łącznie z przyjęciem budżetu.  Dodał, że sam 
osobiście nie za bardzo jest zwolennikiem wymiany pieca węglowego na piec 
węglowy, zwłaszcza jeżeli miałby to być piec starszego typu. Wiemy co ludzie palą                 
w piecach węglowych. To mieszkańcy są trucicielami gminy.   
Przewodniczący Komisji zapytał czy będziemy dofinansowywać tylko piece. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że mieszkańców interesują tylko piece.  
Wacław Brózda powiedział, że gdyby w piecach węglowych palono tylko węglem nie 
byłoby takiego zanieczyszczenia. Już piece na ekogroszek z podajnikiem są dobrym 
rozwiązaniem, bo nie da się w nich spalić nic oprócz ekogroszku. A niestety piece 
wysokiej generacji kosztują znacznie więcej. Trzeba iść małymi krokami do przodu.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że dotacje powinny być dla wszystkich, żeby 
wyjść naprzeciw mieszkańcom i żeby im się to opłacało.  
Radny Grzegorz Płonka zapytał czy będzie to obowiązywać przez rok 
Pracownik Wydziału EK Irena Kurdek powiedziała, że będzie to zadanie 
długofalowe, jednak w zależności od możliwości finansowych gminy kwota będzie                 
co roku ustalana.  
Przedstawiciel Fundacji powiedział, że są trzy możliwości realizacji tego programu. 
Najtrudniejsza to środki unijne, ale mieszkańcy odstępują od tego, gdyż potrzeba tam 
wiele niepotrzebnych działań. Poza tym Unia Europejska nie finansuje w ogóle 
kotłów węglowych. Drugi wariant to umażalna pożyczka z WIOŚ, który daje ją                         
w wysokości 80%. Trzecia możliwość jest najlepsza, o ile na to miasto stać,                              
to refakturować w pewnej części wydatki poniesione przez mieszkańców. Oczywiście 
po spełnieniu  pewnych wymagań. Ważna jest też edukacja mieszkańców po to, żeby 
umieli palić  w tych nowych kotłach węglowych. 
 
Ad. 4 
Naczelnik Wydziału MG Ilona Cyroń omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie przez Gminę własności czterech lokali niemieszkalnych - garaży 
położonych przy ul. Polnej w Czerwionce-Leszczynach. 
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał czy kwoty są jednakowe za te garaże. 
Naczelnik MG odpowiedziała, ze tak. Takie zostały wynegocjowane – po 15 tys. zł za 
garaż.  

 

Omówione  projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.  
Do pozostałych projektów uchwał ujętych  w porządku obrad dzisiejszej sesji nie 
zgłoszono uwag.  
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Ad. 5 
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student powiedziała, że nieudało się ograniczyć 
ilości odpadów biodegradowalnych. Są one w pojemnikach na odpady zmieszane. 
Wywozimy nie niej niż 1500 ton odpadów miesięcznie, a szacunek był na 1300 ton. 
System się nie finansuje, stawka jest za niska. Na bieżąco prowadzimy sprawy                        
po zmianie stawki, nie mamy jeszcze wydanych wszystkich decyzji  dla osób, które 
nie płacą za odpady. Prowadzimy około 1000 postępowań.   
Radny Waldemar Brózda zapytał czy mamy możliwość sprawdzania czy ktoś 
segreguje odpady. Może warto by się zastanowić nad kodowaniem worków. 
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że mamy system elektroniczny, który pozwala 
nam na weryfikację ze stanem faktycznym. Wszystko przechodzi na nasz program 
więc mamy szanse i możliwość porównania tego z deklaracją. Ponadto firma, jeżeli 
jest coś nie tak na posesji, zgłasza nam to w uwagach.  
Radny Bogdan Knopik przedstawił informacje nt. żniw oraz przebiegu dożynek 
powiatowych. Powiedział, że żniwa przeszły bardzo sprawnie i terminowo. Plony są 
dobre.  Rozpoczął się już zbiór kukurydzy. 
Jeżeli chodzi o dożynki powiatowe to gminę reprezentowało KGW z Dębieńska                          
i KGW z Bełku. KGW Dębieńsko przygotowało wóz i koronę w nawiązaniu                                                             
do rocznicy Chrztu Polski oraz obchodów ŚDM. 
Przewodniczący Komisji dodał, że dożynki odbywały się również we wszystkich 
sołectwach w gminie i w dwóch dzielnicach. Prym jak zwykle wiodły Książenice.  
Radny Antoni Procek po raz kolejny poruszył problem dzików.   
Przewodniczący Komisji powiedział, że w tej chwili wszystkie koła łowieckie dostały 
pisma od nadleśniczego, w którym pośrednio przyznaje się do winy jaką ponosi, 
poprzez wpuszczenie mieszkańców na teren lasu. Las jest tak plądrowany, że cała 
zwierzyna została wygoniona z lasu. Teraz należy robić wszystko, by zwierzyna do 
lasu ponownie wróciła.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.        
                                                                                                                                                                                                                       
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz   

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

                 radny Ryszard Jonderko 


